Weeknummer: 22

I Openbare commissie vergadering
De openbare vergadering van de raadscommissie van
de gemeente Loppersum is op maandag 4 juni in het
gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U bent een half uur
voorafgaand aan de vergadering van harte welkom.
Agenda:
• Presentatie over Agrologistiek met onder meer het
onderzoek van de Hanzehogeschool
• Stand van zaken Milieubeleidsplan, DIFTAR en
energietransitie in Loppersum
De volledige agenda leest u op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren over niet op de
agenda staande punten. Vragen kunt u tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering kenbaar maken bij de griffier
Carin Bodewes, griffie@loppersum.nl, telefoon 0596-548200.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 15 mei 2018, plaatsen keerwand aan de slootwal om
grond van de tuin te keren, Priel 6 in Loppersum;

• 17 mei 2018, bouwen loods, Dijkumerweg 5 in
Garsthuizen;
• 17 mei 2018, bouwkundig versterken pand (gewijzigde
aanvraag), Dorpstraat 31 in Oosterwijtwerd;
• 22 mei 2018, bouwen woning, kadastraal perceelnummer
2789 in Stedum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 17 mei 2018, vervangen twee schoorstenen,
Oude Schoolsterweg 12 in Middelstum;
• 18 mei 2018, kappen boom, Stationslaan nabij 7 in
Loppersum.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 20 maart 2018, vergroten schuur, Borgweg 71 in Zeerijp.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

I Werk in uitvoering 28 mei – 4 juni
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Loppersum
• De Stationslaan is gestremd voor al het verkeer i.v.m.
riolerings- en reconstructiewerkzaamheden. Voetgangers
kunnen gebruik maken van het voetpad aan één zijde.
Huisarts Booy is bereikbaar via de Parallelweg.
• Fa. Hak is in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen bezig met nutswerkzaamheden aan de
Kruisweg. Het verkeer wordt omgeleid via een
omleidingsroute. De bereikbaarheid van aanwonenden
blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
• Er zijn bouwwerkzaamheden aan het Kindcentrum
(Badweg-Schoolstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.

‘t Zandt
• Fa. Hak is in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen bezig met nutswerkzaamheden aan de
Hoofdstraat vanaf de Molenweg tot grens bebouwde kom
(richting Zijldijk). Het verkeer wordt omgeleid via een
omleidingsroute. De bereikbaarheid van aanwonenden
blijft gehandhaafd.
• Fa. Ziut start met het vervangen van de lichtmasten
binnen de 1e fase van de herinrichting.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Algemeen
• Er is gestart met schoonmaakwerkzaamheden van
gemeentelijke bruggen. De werkzaamheden zijn 1 juni
afgerond.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

Middelstum
• Er zijn bouwwerkzaamheden aan het Kindcentrum
(Zuiderstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Stedum
• Werkzaamheden realisatie haven Stedum. Moarstee blijft
bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

Bijzondere ééndags-expositie Ploeg-werk afgelopen zaterdag in gemeentehuis.

